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 محترم ناظر صاحب محمد کریم خان
 

 !بسایت محترم افغان جرمن انالین
 

، در مورد من انالین در قسمتی از مقاله خودسایت محترم افغان جر 2۰2۰-6-6محترم خان صاحب قاسم باز بتاریخ 
ایداد ، جواب قاسم باز ناظر اصلی تمام دارای ، ج»محترم محمد کریم خان ناظر صاحب چنین متذکر شده بودند 

زمین ، باغها، مصرف پول و دارایی مورثی شهید داودخان که از ان ورسی و سرپرستی میکرد شخصی بنام محترم 
کریم خان ناظر که مانند مرحوم داودخان موهای سر خودرا می تراشید، برادرزاده سکه جناب داکترعثمان خان 

وفیسورداکترعبدالقدیرامیریارصاحب بود، پدر شهید انوری سابق وزیر معارف افغانستان و در ضمن ماما محترم پر
مله پولی چی زمین باشد چی باغ یعنی دارایی منقول و غیر منقول و مسایل ال در یک معگو مرحومم بازمحمدخان من

ر میخواهی بهتر بدانیند، لطفآ از جناب محترم گخرید و فروش امالک و غیر امالک مرحوم داودخان کاری نداشت. ا
  «...احب که به فامیل شما ارتباطات خیشاوندی دارد مراجعه نماید به پرسیدامیریار ص

، شخصیت هایی چون محترم قوماندان و موسس گارد جمهوریت جاه داشت در مورد ناظر رئیس صاحب جمهور
یشان ا نوشتند به یقین شاید بنویسند ویا محترم ضیاء مجید ویا سائر اشخاص صاحب صالحیت و صاحب نظران می

متوجه نشده ویا وقت مطالعه سایت های انترنتی را از نگاه مشکالت روزگار نداشته باشند و به یقین نزد عده ای 
ناظر رئیس جمهور وظیفه عادی و معمولی تلقی شود در حالیکه چنان نبوده و پیش برد چنان وظیفه کار آسانی نیست 

عادی در منزل شخصیتی چون شهید محمد داود به بسا از  که باالی هر شخص اعتماد شده نمی توانست و وظیفه
اشخاص میسر نبود و کسانیکه در آن جا وظیفه داشتند اعتبار آنها در آن زمان نزد اجتماع افغانی بمراتب بلند تر از 

  . بسا مقامات دولتی بود
 ،رم محمد کریم خانکه منحیث ناظر رئیس جمهور کشور محت بنآ بنده با درک شخصیت محترم و موقعیت بزرگی

 . داشتند وجیبه خود دانستم نکات چند بعرض رسانم
کننده ، بیننده ،دیده بان ،کسی که برای نظارت و رسیدگی بکاری نظر»ناظر را فرهنگ حمید چنین معرفی کرده است 

  «معین شود . 
بار نزد همه محترم همه ناظر صاحب محمد کریم خان شخص متقی وبا فضلیت ف از نظر اجتماعی شخص با اعت

محافل اجتماعی و سیاسی دراک و با عاطفه حلیم و عالم مودب و دارای تربیت خیلی عالی ، چنانچه نمی دانم روی 
، با وصف اینکه می دانستم که ایشان کی و در هوریت با این جانب مالقات داشتندکدام موضوع در سال اول نظام جم
که بیان می فرمایند اهمیت شان از نظر اداری در کدام مرحله است ، طبعآ فرموده  چه موقعیت قرار دارند و حرفی را

ه با چنان شکست که ، نکته اساسی مرحمت ایشان بودیان می فرمودندور بود که ایشان بشان امر رئیس جمهور کش
خود نمی شد فکر می نمود  نفسی و احترام بیان می فرمودند هرگاه انسان اندازه خود را نمی دانست و متوجه موقعیت

 . که ناظر صاحب تحت اداره شان باشد
، وقتیکه صدراعظم صاحب کبیر وظیفه صدارت حبت برایم فرمودند قوماندان صاحب، صجناب محترم شان در ضمن

را به پیش می بردند ف با عده ای از اراکین دولتی از محبس حکومت اعلی ننگرهار دیدن و هر یک از محبوسین 
؟ هر یک نوع شده اید و مدت حبس شما چقدر است ورد سوال قرار داده و می پرسیدند که بکدام گناه محبوسرا م

صدراعظم  رسید که همه را متعجب ساخت وقتیکه جرم و میعاد حبس خود را بیان می نمودند ، نوبت به نفری
 ؟عظم صاحب پرسید بیست چیستصدرا ؟ آن نفر گفت ,, بیست ،،ست، از موصوف پرسید جرم شما چیصاحب

یست و چند سال است در زندان خود روان بودم بازویم را گرفتند و گفتند ب موصوف گفت نمی دانم من بطرف خانه
ه شده چ اً ؟ اینکه بعدبندی برایم حاضر توضیح داده شود ؟ با شنیدن صحبت مذکور هدایت فرمودند که سوابقهستم

ت را ناظر صاحب با چنان شکسته نفسی حکایت فرمود که داللت به شخصیت بلند باشد را خداوند می داند و صحب
موصوف و انتخاب سردار محمد هاشم خان صدراعظم را می نمود که چنین شخصیت ها را در جمله منسوبین 

 . شخصی خویش تعین فرموده بودند
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ار محمد داود خان معرفی و منحیث بعد از تقاعد سردار محمد هاشم خان ناظر صاحب محمد کریم خان به نزد سرد
ناظر در امورات شخصی شان موظف می شوند که موصوف بعد از آن تاریخ در همه سفر های سردار محمد داود 

شان در زمانیکه در دهه دیموکراسی در  خان در زمان صدارت عظمی در پیشبرد همه امورات شخصی و فامیلی
ی ، بیکارشان به اشخاص در دوره های صدارت شخصی و رسانیدن هدایاتخانه تشریف داشتند ، در تبادل پیام های 

حین سفر ها بذواتیکه الزم می دانستند به  شخصی رئیس جمهور و ریاست جمهوری شان در تهیه و تقدیم هدایای
 انتخاب خانم محترمه شان همه و همه وظیفه ناظر صاحب موصوف بوده و در همه سفر ها با رئیس جمهور منحیث

 . عمله شخصی شان اشتراک داشته و هدایات شان را مرعی می فرمودند
ید زمین های شخصی رئیس جمهور را جمع آوری و فروشات سر درختی باغات شان به اهم چنان نامبرده همه عو

و معاشات هفت نفر از  ، تمام مصارف منزل رئیس جمهورتنظیم پول های آنها را جمع آوری اجاره قرار داده را
، دختران و خانم رئیس جمهور با ایشان دیه و در همه خریداری های عروسانستخدمین منزل رئیس جمهور را تام

 . و در تادیه بل دوکانداران وظیفه داشتند به بازار رفته
ه ، کاشته و موقعیت کاری حساس را داشتنامبرده موتر فولکس واگون خدمتی منزل رئیس جمهور را در اختیار د

، دیکه رئیس جمهور الزم می دانستندبه افرا رئیس جمهور در خرید و فروش و بخشش زمین ها و باغات وکالت
 باساس اقرار محترم ناظر صاحب محمد کریم خان اقرار نزد محکمه را صاحب صالحیت بود و بعد ثبت در محکمه

 . آنها صاحب زمین پنداشته می شدند
کسی نه از جایداد شان اطالع دارد و نی می داند که منزلش در کجاست افتخار تقوای شان تا حدی بود که تا کنون 

به چنان رئیس جمهور و افتخار به چنان ناظر که اعتباریکه باالیش شده بود با امانت کاری خویش خدشه دار نساخته 
 . بود

مبارز گله نمود که در جاه دارد از شخصیت سیاسی و ژورنالست ورزیده و شناخته شده کشور محترم عبدالحمید 
زمانیکه والی والیت نیمرور بودند بر ضد ایشان در یکی از کتاب های خویش چیزی نوشته اند که آن نوشته نمی 
دانم چطور از قلم شخصیتی چون آغای مبارز در مورد چنان شخصیت با وقار و صاحب تقوا صادر شده باشد که 

 . قابل تردید دانسته می شود
یکی دو ماه قبل از  1356م است یکی از هدایات شهید انجنیر ویس داود را یاد آور شوم در سال در این جاه الز

کودتای ثور بعد از ختم فاتحه والیده مرحوم محمد کبیر خان نورستانی شاروال اسبق کابل در مسجد حاجی یعقوب 
فدایی یک جاه بودند برایم هدایت  با برادر خوانده خود انجنیر محمد طاهر واقع شهر نو انجنیر صاحب ویس داود

 . فرمودند که بیا چند دقیقه صحبت کنیم مرا برایش مرحوم انجنیر صاحب طاهر فدایی معرفی نموده بود
؟ خون سردانه سخنانم را برایش گفتم پدرت محاصره شده است هر سه ما پیشروی مسجد استاده شده در تبادل نظر

ور از وضع واقعی اردو و کش حضور شان ؟گفتم پدرت را کسی دیده نمی تواند ؟یدئگوش و گفت چرا به پدرم نمی گو
ا ، گفت مشکل این است که مگویند یا اینکه مقامات بی خبرند خبر ندارند یا مقامات اصل واقعیت را برای شان نمی

یم ولی می کوشم زمینه اظهار نظر در چنین موارد را ندار ،، اجازههدف از برادران و اعضای فامیل شان بود,,
مالقات شما را فراهم کنم گفته و مرا گفت روز پنجشنبه ساعت بعد از شش بجه بمنزل کریم خان بروید و برایش 

یشان را می ؟ گفتم ا؟ گفت ناظر پدرم را نمی شناسید؟ پرسیدم کریم خان کیستید که نام شما را به پدرم برساندئبگو
وچه ؟ گفتم بلی گفت در ک؟ گفت خانه انجنیر صاحب کریم عطایی را دیده ایدکجاست شناسم و سوال کردم خانه اش در

  . پهلوی منزلش بروید متصل جویچه خانه کریم خان ناظر صاحب است
 را کار دارید گفتم ناظر در روز معین رفتم یک قلعه گلی که دروازه چوبی داشت بعد تق تق پسری آمد گفت کی

چیست گفتم خان اغا سعید رفت دیدم بسرعت محترم محمد کریم خان ناظر صاحب تشریف  ، گفت نام شماصاحب را
 ؟ گفتم بلی میدایت داده اند که کدام کار داریدآورده چنان با مهربانی و لطف پرسیدند امر کنید ویس جان برایم ه

ا ؟ در حالی بلومات نمایید؟ گفت بچشم روز پنجشنبه آینده در همین ساعت معخواهم رئیس صاحب جمهور را ببینم
م و مقام پدرید که سن شان هم سال ئمن صحبت می فرمودند که دستش به سینه شان بود شکسته نفسی را توجه فرما

، هفته بعد که رفتم گ و با عطوفت با مهربانی بی مثال، برخورد شان چون انسان های بزرشان ناظر رئیس جمهور
آینده  گفت که خان آغا خان رئیس صاحب شما را شناخت و هدایت فرمودند که دربا همان پیش آمد و بیشتر از آن 

، گفتم کاش عاجل می توانستم ببینم ؟ فرمود تا زمانیکه خود شان شما را بخواهد و غم غم وقت مالقات تعین می نمایم
را از چنان بزرگان می کنان خدا حافظی نموده ولی شخصیت عالی و بزرگ شان را فراموش نمی توانم که باید ادب 

  آموختم
 

 ایانپ
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